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2017. Szent István ünnepe

Szent István király
évfordulója 1771 óta –
István vagy Szent Istkisebb-nagyobb
megván, születési nevén Vajk
szakításokkal – nemzeti
(969 körül – 1038. auguszünnep.
tus 15.) az utolsó magyar
Külföldön, mivel halánagyfejedelem és az első
la napján Nagyboldogaszmagyar király.
szony napja van, az azt
A keresztény magyar
követő napon, augusztus
állam megteremtője, az
16-án ünneplik.
egyik első magyar katoMumifikálódott jobb
likus szent, a magyar és
keze, a Szent Jobb jelenaz európai történelem kitős magyar nemzeti és
emelkedő alakja.
katolikus ereklye.
Liudolf Gizellát, II. Henrik bajor herceg lányát 995
***
körül vette feleségül.
Már apja, Géza 997-es
Nemzetünk apostola és
halálától magyar fejedehatalmas pártfogója, szerelem, majd 1001 első naptett királyunk, Szent István
ján (az akkor érvényes
király!
naptár alapján 1000 kaTe őseinket a hit vilárácsonyán) történt meggosságára hoztad, megtért
koronázása által „Isten kenépednek templomokat és
gyelméből” Magyarország
iskolákat emeltél, szegényekirálya.
it, árváit és özvegyeit szereA magyarok országát,
tő atyaként tápláltad és így
a magyar törzsek szövetműveltté, boldoggá iparségéből kialakult nagyfekodtál tenni nemzetedet.
jedelemséget egységes
A te tömérdek fáradozákeresztény
királysággá
sod, kiállott küzdelmeid és
szervezte át.
mindezekkel szerzett nagy
Ez az államalakulat
érdemeid miatt gyermeki és
1028-tól az egész Kármost is alattvalói bizalompát-medencére kiterjedt
mal fordulunk hozzád, ó,
és a 20. századig fennmaapostoli szent királyunk.
radt. Az általa meghirdeKérünk, ne vond meg
A kalocsai Szent István ereklyetartó mellszobor. Bachruch Károly és műhelye.
tett új politikai irányvonalFotó: Mudrák Attila, 2013.
hathatós pártfogásodat a te
nak ellenszegülő magyar
magyar népedtől, melyet anytörzseket fegyverrel és békés úton egyaránt hódoltatta, az elle- nyi munkával megtérítettél.
ne irányuló lázadásokat leverte.
Kérj számára buzgó apostolokat; eszközöld ki a hit egységét, az
Az ezeréves magyar törvénytár az általa alkotott törvények- erkölcsös életet, hogy üdvösséges törvényeid és az igaz atyai szívedből
kel kezdődik. Az államszervezet kiépítésével párhuzamosan fakadt intelmeid szerint, a szeretetben egyesülve az egy igaz hitben
megszervezte a magyar keresztény egyházat, ezért ő és utódai állhatatosan megmaradjunk, szent életed nyomdokait kövessük és így
viselhették az apostoli király címet. Magyarországon minden egykor veled együtt az örök boldogságban Urunkat, Istenünket vég
év augusztus 20-a, 1083-as székesfehérvári szentté avatásának nélkül áldjuk és dicsérjük. Ámen.
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Vasárnap legalább 25.000 ember ünnepelte meg Orosházán
a katolikus egyházközség hármas jubileumát

Mindszenty hercegprímás: Nyakatokba akasztom az ifjúság nevelését, ez az én virágom és az én virágomra jól
vigyázzatok
Egész Délmagyarország Orosházán ujjongott Isten dicsőségének
Orosházán soha nem látott lelkes tömegek ünnepelték meg vasárnap a Katolikus Egyházközség fennállásának másfél évszázados,
a Katolikus Kör félszázados, a templom negyedszázados jubileumát. A mindennapok szürke krónikása azt sem tudja, hol kezdje a
beszámolót, hogy némileg is hű képet adjon a káprázatosan szép,
könnyekig megható, de mindenek előtt felemelő ünnepségről.
…
Evangélium után Mindszenty József bíboros hercegprímás ragyogó aranyban, prímási süveggel a fején, gyönyörű pásztorbottal
a kezében és udvari papjától kísérve lassan felment a szószékre és
tagoltan, ritkán hallott gyönyörű magyarsággal elmondta szentbeszédét, amelyből ezen a helyen csak szemelvényeket közölhetünk,
mert a papírkorlátozás megakadályoz bennünket abban, hogy beszédét még ma teljes terjedelmében nyomdába adjuk.
Beszédét családi jubileumaira való emlékezéssel kezdte, majd
röviden az Orosházi Katolikus Egyházközség és a katolikum térhódításának történetét ismertette. A továbbiak során a katolikus családi élet fenséges erkölcsi erejét hangsúlyozta, azután az orosházi
híveknek kötelességeiről beszélt.
– Szenteljétek meg a jubileumi esztendőt – mondta többek
között, – és ne felejtsétek el, hogy a mi katolikus egyházunk az
örökkévalóság felé megy a mi lelkünkkel és addig is, míg az örökkévalóság révpartjához elérkezik, világrészekben és évezredekben
gondolkodik. de azért ezt az egy népet, a magyar népet úgy tudta
szeretni a történelem folyamán, mintha csak egyedül ezt az egy
nemzetet és népet kellene szeretnie.
Hogy az orosházi hívei mivel szenteljék meg a jubileumi esztendőt arra vonatkozólag, többek között a következőket mondotta
Mindszenty József bíboros hercegprímás:
– Gondoljatok az ifjúságra. Sok-sok tennivaló van még az ő nevelésük terén. Ennek a feladatnak a terhét ez ünnepség órájában
a nyakatokba akasztom mai nemzedék. Készüljetek a munkára és
odaát a nagy számadásra. Ennek a nemzedéknek – velem együtt –
ácsolják már a koporsót. Sietős a dolgunk, hogy eleget dolgozzunk
Istenért, egyházért, hazáért és gyermekeinkért. És, ha majd koporsónkat kiviszik egyenként a temetőbe a nekünk dolgozott ősök
holtteteme mellé, s hogyha elkövetkezik egy újabb jubileum ezen
a tájon, s az akkori nemzedék eljön megkopogtatni a mi koporsónkat, hogy milyen útbaigazítást adunk mi az utánunk jövőknek,
olyan munkát végezzünk most, hogy az elődökével mindenben
egybevágó útmutatást tudjunk adni.
– Féljétek az Istent, tartsátok meg a parancsolatait, szeressétek
rendületlenül az édesanyátokat, a katolikus egyházat és akkor jut
bőséges szeretet az egyház e földön ikertestvérének: a magyar hazának és ezekben az erényekben leszen minékünk üdvösségünk.
Ámen.
A lélekbe markoló szentbeszéd után Mindszenty József bíboros
hercegprímás befejezte a szentmisét, majd megkezdődött a méreteiben páratlanul álló, színpompás körmenet, amelyről helyszűke
miatt csak a holnapi számunkban tudunk beszámolni.
A körmenet után, délután 3 órakor ünnepi díszközgyűlés volt
a Kisbirtokosok Szövetségének zsúfolásig megtelt nagytermében.

Beszédet mondott dr. Bertóthy Károly, a Katolikus Egyházközség
világi elnöke, dr. Domek Pál apát, Pintér László püspöki vikárius.
Zahoray József esperesplébános, majd Mindszenthy József bíboros
hercegprímás emelkedett szólásra és szó szerint a következőket
mondotta:
– Nem tartok zárószót, csak beütöm a zárókőt a 150.-dik esztendőbe, aztán leteszem számotokra, mindazok számára, akiket
illet az új 150 esztendőnek a kezdő alapkövét. (Éljenzés és taps) A
150.-dik esztendő történetéhez odaírom, hogy folytatása következik. (Éljenzés és taps) Ha nem következnék, akkor megméretnének
és kevésnek találtatnának azok, akik ma 150 esztendőt ünnepeltek.
Érdeklődéssel kisérem azt, hogy ezt a szép 150 és egyéb esztendőt
hogyan fogja folytatni a mai napnak lelkesedése. Éljenek azok, akik
folytatni akarják a 150 esztendőt. Hogy milyen téren kell különösen folytatni, ezt én megmondtam délelőtti beszédemben és azt
nem ismétlem.
Ami azt illeti, hogy eljövök ide, a távoli vidékre, s otthagyom
egyházmegyémben az én megkezdett munkámat, ez nekem nem
áldozat, hanem felüdülés. Én, mint dunántúli, mindig hideg földnek gondoltam az Alföldet. Megvallom, most és azóta, hogy járom
az Alföldet, azt látom, hogy nem egészen jól ismerem az Alföldet.
Itt is meleg szívű, hithű. magyar emberek laknak, (éljenzés és taps)
valahányszor az Alföldről, de az országból hazatérek, sohasem voltam lehangolt, s mindig azt éreztem, hogy az igazságnak a hirdetése, a szeretetnek az elhintése, magyar földön a tisztesség lobogójának kibontása megértésre talál. (Úgy van! Éljenzés és taps)
Ezt a hármas gondolatot adom nektek jubileumi virágként,
ahogy a nóta mondja: „Az én virágomra jó vigyázzatok!” (Éljenzés
és taps)
Az ünnepség ezzel a Kisbirtokosok Szövetségében be is fejeződött. Mindszenthy József bíboros hercegprímás délután fél 5 óra
tájban elhagyja Orosházát. A nagy nap a templomban dr. Hamvas
Endre csanádi püspök záró szavaival ért végett.
Orosháza és Vidéke 1947. június 3
A fénykép nem tartozik a cikkhez, azért külön köszönet Ft.
Bajnai István tb. kanonok, battonyai plébános úrnak
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OKIK klubélet
Augusztus végi évadnyitónk előtt állunk, ezért már elmondhatjuk, hogy szép nyári és tavasz végi összejöveteleknek örülhettünk.
Április hónappal kezdve: egy lelkes kis csapattal ismét
végigjártuk az Idősek Otthonait húsvéti műsorral és ajándékokkal, amelyet több iskola diákjai készítettek. Sokan részt
vettek a hajléktalanoknak szánt süteménysütésben. Ebben az
évben a húsvéti élelmiszergyűjtés helyett közösen felajánlott
pénzadományt küldtünk Böjte Csaba testvér árváinak. Klubosaink részt vettek a katolikus iskolában tartott kistérségi
rendezvényen, melyet a Szent László év jegyében tartottunk.
A klubház körüli munkákban sokat segítenek a közösségi
szolgálatos diákok. Alapítványunknak immár 5 középiskolával van szerződése az önkéntesek fogadására: a 3 orosházi
középiskolán kívül a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor református gimnáziummal és a szegedi Ságvári gimnáziummal.

Április 22-én népes összejövetelt tartottunk, amelyen az
5 éve meghalt alapító tagunkra, Miszlai Sándorra emlékeztünk. Mozgássérültként is értékes, teljes életet élt. Mindig
derűs volt, főként elsőáldozása, hitbéli elmélyülése után. Szeretett klubtagunkat ma is közöttünk lévőnek érezzük. Részt
vettünk a nagyszénási családi napon, Andrásik Attila a rajzpályázaton is indult.
Májusban előbb az OKIK klubban, majd a városi Idősek
Otthonaiban mutattuk be Anyák napi műsorunkat; a szép,
virágos ajándékokat 3 iskola diákjai készítették. Május 20-án,
a hagyományos szalonnasütés előtt, az evangélikus iskola kis
néptáncosai kápráztattak el bennünket. A nagyszerű élményt
adó műsort Ravaszné Horváth Marianna táncpedagógus tanította be. Május 24-én az Etika szakkör egész éves munkáját
az OKIK klubban fagylaltdélutánnal zártuk le. A május 27-i
filmklubunkon a Szent Bernadett életéről szóló játékfilmet
tekintettük meg, a jelenlévők nagy tetszésére.
Ezután a klubházban élénk tábori élet kezdődött: előbb
két német nyelvi tábort tartott Benséné Bánki Horváth Klára nyelvtanár, majd az évek óta népszerű Időutazó játéktábort. Mindhárom rendezvényen az átlagnál több résztvevő
volt, ellentétben az idei sütő-főző táborral, amelyen viszony-

lag kevesen voltak. Akik viszont eljöttek, ügyesek voltak, az
eredményről mindenki személyesen meggyőződhetett az
évadzárón feltálalt ételbemutatón. Még egy jellemzője volt az
idei főző-sütő tanfolyamnak: főként „fiús” tábor volt, kevés
lánnyal. Az abszolút „Aranyfakanál” díjas: Vranka Viktor
egyetemi hallgató, aki az egész hetet becsületesen végigdolgozta. Ezen a rendezvényen a békéscsabai Zenebarát Felebarátok színvonalas, szép koncertjét hallgathattuk meg az
58 résztvevővel, majd a szokásos diák-diszkó következett.
Ugyanezen a napon volt Gábor Sándor és Török Kata, régi
kedves tábori nevelőink esküvője, amelyre az okikosok közül
sokan eljöttek. Isten áldása kísérje egész életüket!
A Felnőttklubról: miután a tavasz folyamán két érdekes
előadást hallhattunk, előbb Pesics Zoltántól a kakasszéki
gyógyintézetről, majd Kökény Attilától a mintagazdaságról,
június hónapban kirándultunk Kakasszékre és személyesen
tekinthettük meg, amiről korábban beszéltek nekünk. Külön
köszönjük Pesics Zoltánnak a lelkiismeretes idegenvezetést.
A nyár csúcsprogramja a makói tábor volt, amelynek
helyszínéül a Szent Gellért katolikus kollégiumot választottuk. A komoly téma megbeszélése mellett (hogyan segít Isten
megoldani életünk nagy fordulóit, döntéseit, ha Őt követjük)
jutott idő vidám, játékos programokra is, pl. lovaglásra, sétakocsizásra, hajmeresztő folyó feletti függeszkedésekre a
marosi kalandparton, éjszakai fénytúrára, vidám szerepjátékokra stb. A Ki mit tud? műsorát Pálfai Zoltán plébános
úr is megtekintette, majd érdekes előadást tartott a taize-i
közösségről és a zarándokutakról. Orosházi származásának
köszönhetően közösségünknek már többször vendége volt,
főként a kezdeti időkben. Őt hallgattuk a vasárnapi szentmisén is, szavai megérintették a fiatalok lelkét. A táborozókat
ez úton is meg kell dicsérnem: régen volt ilyen fegyelmezett, pontos, alkalmazkodó – ugyanakkor vidám és játékos
diákcsoportunk. Rengeteget és nagyon szépen énekeltek, a
szívhez szóló keresztény dalok mindenkiben meg fognak
maradni.
Bánkiné dr. Borbély Mária klubvezető
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Karitász tábor 2017. június 19-23.
15 alsó tagozatos diák vett részt,
akik szerethetők és szeretetre vágyók
voltak.
Kerettörténetünk Noé és az
özönvíz. A gyerekek három csoportot képeztek, névadójuk Noé fiai
voltak, a felnőttek Noé munkatársai.
Elkészítettük a zászlonkat, melyre a
bárka köré csoportonként felírták a
nevüket: Felirata: „Remény bárkája.”
A témát 5 napra tagolva dolgoztuk fel, minden tevékenységünk ide
kapcsolódott be.
1. nap: A bárka tervezése, építése
csapatonkénti részletfeladatokkal
2. nap: Beszállás, szükséges holmik, étel, takarmány, összegyűjtése
3. nap: A bárka vízre kerül – 40
napos eső víz szétáradása
4. nap: Eláll az eső, a víz apad. Holló és a galamb kiröptetése
5. nap: Szivárvány: szövetség Isten és az emberek között. Galamb az olajággal visszatért.
Hálaadás

téren. Állatsimogatás… A leghangulatosabba szerdai program
volt. Reggel szentmisével kezdtünk. A Dottó kisvonattal Gyopárosra mentünk nagyon jó hangulatban. A hídról a vízre eresztettünk
kb. 40 előre hajtogatott hajót feliratokkal, névvel, kívánságokkal.
Utána játék… Ebéd a szabadban. A
vissza felé vezető úton megnyíltak
az ég csatornái… aszfaltrajz….
A pénteki nap hálaadás, eredményhirdetés a heti tevékenységekről … Megköszöntük László atyának, hogy „bárkájába” befogadott
minket.
A Karitász jóvoltából minden
nap három étkezést tudtunk biztosítani. Jó étvággyal fogyasztottak el
mindent. A maradékot délután hazavitték. Három alkalommal fagyi
is édesítette a hangulatot.
Jó hangulatban köszöntek el
úgy, hogy jövőre is szeretnének eljönni.
Karitász munkatársai

Napi elfoglaltságok: állatos mesék, feladatlapok, a Máltai játszótéren
a kalandvágy kiélése, a Városi Képtár üvegkiállításának megtekintése;
segítséggel állatfigurák készítése. A
bárkán töltött „hosszú hónapokat”
labdajátékokkal, tornával, kézművességgel, filmvetítéssel tettük színesebbé. Sakkoztunk a templom előtti

A valódi szeretet ott kezdődik, ahol nem számítunk ellenszolgáltatásra.
(Antoine de Saint- Exupéry)
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Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus meghirdetése
Krisztusban Kedves Testvérek!
Nagy örömmel értesültünk tavaly, a Fülöp Szigeteken, Cebu
Cityben tartott 51. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záróünnepségén arról, hogy Ferenc pápa a következő világkongresszus
színhelyéül Budapestet jelölte ki. Felidéztük az 1938-as budapesti
Eucharisztikus Világkongresszus emlékét. Az a nagyszerű ünneplés
hazánkban és külföldön is maradandó lelki élményt jelentett. Kifejezte és Isten kegyelmével hatékonyan előmozdította a megértést, a
cselekvő szeretetet, a hitet és a Gondviselésbe vetett bizalmat. Azóta
is felhangzik templomainkban a Kongresszus himnusza. Megrendülten éljük át, hogy Krisztus „vándorlásunk társa lett”.
A pápai döntés után megkezdtük a szervezés előkészületeit.
Megalakult a Kongresszus Titkársága. Kidolgoztuk javaslatainkat
a Kongresszus témájára és mottójára. Ennek részletes teológiai
indoklása és római bemutatása után 2017 áprilisában a Szentatya
jóváhagyta a témát és a jelszót, amely így hangzik: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). Ez a 87. zsoltárból vett idézet az
Újszövetség fényében titokzatos utalás az Eucharisztiára is. A II. Vatikáni Zsinat ugyanis világosan tanítja, hogy „a szentmiseáldozat az
egész keresztény élet forrása és csúcspontja” (Lumen Gentium 11).
„A liturgiából, különösen az Eucharisztiából, mint forrásból árad
belénk a kegyelem, és valósul meg a legnagyobb hatékonysággal az
emberek megszentelése Krisztusban és Isten megdicsőítése, amely
az Egyház minden más tevékenységének célja” (Sacrosanctum Concilium 10). Az Eucharisztia lelki életünk forrása, hiszen „benne van
az Egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk” (Presbyterorum Ordinis 5). Olyan
tiszta forrás az, amelyből mindnyájan meríthetünk az Eucharisztia
ünneplése által, a szentáldozásban és a szentségimádásban.
A szentmise, a szentáldozás és a szentségimádás hatása nem áll
meg a templom kapujában, hanem átalakítja az életünket. Sürget
minket, hogy továbbadjuk a világnak az örömet és a segítő szeretet
tanúságtételét. Krisztus rajtunk keresztül akarja kiárasztani a világra a bizalom, a béke, az igazságosság és az irgalmasság ajándékait.
Az Eucharisztia ugyanis Krisztus megváltó művének jelenvalóvá tétele. Átalakít minket és küldetést ad, hogy átformáljuk magunk körül a világot. Amikor a feltámadt Krisztus szavaitól lángra lobbant
az emmauszi tanítványok szíve (vö. Lk 24, 30-32), felismerték őt a
kenyértörésben és belső késztetést éreztek arra, hogy sietve elinduljanak és megosszák az Úrral való találkozás örömét testvéreikkel.
Szent II. János Pál pápa tanítása szerint (Általános kihallgatás 2000.
június 21-én) amikor a szentáldozásban részesülünk az Eucharisztia megtört és kiosztott kenyerében, mi, keresztény emberek és közösségek nem maradhatunk közömbösek azzal a hívással szemben,
hogy ezt az ajándékot másokkal is megosszuk és magunk is a világ
életéért adott kenyérré váljunk. Ezért az eucharisztikus áldozat ünneplése a leghatékonyabb missziós cselekedet, amit az egyház közössége a világ történelmében véghezvihet.
1938-ban a nagy világégés küszöbén könyörögtünk a Szentségi
Jézushoz. Ma a józan emberség, a tudomány vívmányait szeretettel
és felelősen alkalmazó bölcsesség, a kiengesztelődésre kész testvéri
szeretet adományát, a világunk és életünk értelmét megvilágító hit
fényét kérjük Istentől, hogy népünk és az egész emberiség lelkileg
megújulva nézhessen szembe a mai idők kihívásaival.
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak Budapest ad
otthont. De a nagy esemény alkalom a missziós és lelkipásztori
megújulásra hazánk minden egyházmegyéjében, a szerzetes közösségekben, a lelkiségi mozgalmakban, sőt határainkon túl egész
régiónkban és szerte a világon. Pünkösd után megkezdődik a lelkipásztori előkészítés. Egyházmegyei felelősök irányítják a munkát.
Missziós megbízottak fognak felkeresni számos plébániát, hogy a
helyi közösségek is bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba. A plébánosok vezetésével a missziós megbízottak elősegíthetik közösségeinkben az Oltáriszentség tiszteletének, a szentmise ünneplésének
és a szentségimádás végzésének megújulását. A szent edények, a

ruhák, az oltárok felszerelése, az imádságok és énekek megújulása
a lelki megerősödést segíti. Ha pedig az egyházközségi karitász csoportok és az önkéntes segítők jobban át tudják tekinteni, hogy kinek van szüksége idős kora, betegsége, szegénysége, magányossága
miatt különleges segítségre, ez az egész hívő közösség megújulását
eredményezheti. Hiszen nemcsak az azonos hit, a közös gondolkodás és az együttes liturgikus ünneplés kapcsolja össze helyi közösségeinket, hanem egymás megismerése és készséges segítése is az
élet minden területén. Ehhez pedig szükséges, hogy ismerjük azt az
emberi közösséget, amely a plébánia területén lakik, tudjuk, kik a
katolikusok, kik azok, akik készek bekapcsolódni a hit megismerésébe, a szentségi életbe és a közösség mindennapi munkájába.
Az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítésében újabban
nagy szerepe van egy-egy szimbolikus tárgy országjárásának. Ilyen
kiváló jelkép a 2007-es budapesti Városmisszió keresztje, amely a
magyar szentek ereklyéit tartalmazza. Amikor majd ez a kereszt országjárásra indul, megérkezését az egyes városokban lelkipásztori
programok fogják kísérni. De már addig is sokat tehetünk ezért a
megújulásért.
Kezdjük el már most a Legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepétől, vagyis Úrnapjától fogva a közös imádságot a Kongresszus
sikeréért! Mondjuk el minden vasárnapi szentmise végén, a záró
könyörgés után, de az áldás előtt, ősztől pedig minden hittanóra
végén is, a következő imádságot:
Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot,
hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk,
Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Amen.
Budapest, 2017. május 20-án
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnöksége és
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Erdő Péter
bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek,
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnöke
Veres András
Győri megyéspüspök,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
Hasznos információk:
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2020. szeptember 13-20-ig, Budapesten kerül megrendezésre.
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága: NEK Titkárság - 1064 Budapest, Vörösmarty utca 40. - titkarsag@iec2020.hu
A Kongresszus honlapja: iec2020.hu
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Mátraverebély - Szentkút
Nagyboldogasszony búcsú: augusztus 12.
Zarándokútra indultunk szombaton reggel 5 óra 30 perckor
Fabisz Ákos magyarbánhegyesi atyával, mint lelki vezetővel és
50 imádkozó testvérrel.
Szívünkben, gondolatunkban imádsággal, rózsafüzér imával.
10 órakor érkeztünk meg a kegyhelyre, ahol Ferences atya
köszöntéssel és áldással fogadott minket.
Mária – kegyhelyek Egyház fővárosai, ahol Isten szavát hirdetik, kiszolgáltatják a szentségeket, megtapasztalhatjuk Mária
misztériumát, találkozhatunk Mária édesanyai szeretetével.
Hálásak vagyunk a jelenért, az elmúlt életért, a szép zarándokhelyért.
Megtapasztalhatjuk Szent Ferenc naphimnuszával a szép
környezetet, tisztelhetjük Isten szeretetét.
A szabadtéri gyönyörű oltárnál felcsendül a kegyhely himnusza, szép Mária énekek, amely körmenettel, közös énekkel, imával, a léleknek ajándékozott találkozás égi édesanyával, Máriával.
Mária is elindult Erzsébethez, egy hosszú zarándokútra, hogy
részünkre az emberiség javára egyetemes apostoli küldetését
megtegye.
Szeretlek Mária, égi Édesanya, mert szíved bevonja a Szentháromság végtelenségét, nem vágysz többre, mint utat mutatni
nekünk türelemre, szegénységre. Lemondásra, de mindig végtelen jóságban Édesanya lenni. Imában segíteni, mert az ima bekapcsol az Újszövetség - a szentháromság életébe, annak valóságába.
Amikor imádkozzuk a rózsafüzért, megérezzük a Szent misét.
A rózsafüzért a boldogságos Szűz Máriával, az Apostolokkal,
ezt az imát várja tőlünk Jézus, mert minden kérdésünkre választ
kapunk Mária édesanyai szeretetével. Nem vagyunk magányosak, el ne felejtsd, veled van ő.
Ne feledd, kiért, miért imádkozol – Jézusért, a szent miséért –
mert Mária az édesanya mindig Szent fiához vezet, hogy életünk
bőségben legyen.
A Szentkúti zarándoklatomat II. János Pál üzenetével zárom:
Kedves testvérem, életkorunkban természetes, hogy gondolatunk visszaszáll a múltba, elfut a visszavonhatatlan idő.
Mária zarándokok az emberiség Anyja, imádkozzál érettünk,
halálunk óráján, ölelj mindenkor szorosan Jézushoz, a Te Szent
fiadhoz, az élet és dicsőség urához.
Boldogságos Szent Szűz, szólj a szívünkben, hogy ebben a
bűnös, zűrzavaros világban értelmet találjunk életünkben.
Ámen.
Margit

Égi Édesanyám!
Oltalmazd meg Magyarországot, bíborosunkat, püspökeinket,
papjainkat, szerzeteseinket, családtagjainkat, közösségünket és az
egész magyar egyházat! Mindazoknak, akik még nem tudnak hinni, a Szentlélek ereje és világossága által add meg az élő hit kegyelmét, hogy ez az ország MÁRIA ORSZÁGA, a Te országod lehessen.
Tisztíts, meg minket a bűntől és vezess el Szent Fiadhoz, Jézushoz! Ámen
Köszönöm Neked, Uram az életet
Nemcsak a napfényt, hanem a borút is. Mert, ha nem lennének
sötét, fellegek, érzékelni se tudnám talán, milyen gyönyörű az ég,
ha sugaras.
Egykoron sokat féltem és sok mindent nem értettem a szándékaiból, Uram. De immár megtanultam, hogy fájdalmak köszörűjén
csiszolódik a lélek.
Csak az értékeli az egészséget, aki már volt beteg. Csak az értékeli a kenyeret, aki már volt nagyon éhes. S a jó szót is csak az becsüli igazán, aki hosszú ideig szomjúhozott rá.
Ha elveszettnek érzem magam, Hozzád fordulok, Uram és fénycsóvaként elém hull a remény, mely győzedelmeskedik a sötétségen.
Olykor gyengén pislákol bennem a hol-napokba vetett hit, de
annyira sosem, hogy ne tudjam, szép az élet, amit Tőled kaptam
ajándékba, és csak rajtam múlik, hogy szépsége ki is teljesedjen.
Add, hogy boldog jövőt építsek ma kapott adományaidnak
tégláiból, Uram. Olyat, amelyben a boldogság tüzén él mások is
melegedhetnek. Mert sok a sorstépázta ember, a mindennapok
vi-harában kihűlt lelkű, aki magányosan didereg és vágyik a szeretet melegére.
Milyen jó, hogy megköszönhetem Neked az életemet, Uram.
Ha meggyújtottad bennem az élet lángját, add, hogy amíg ki nem
huny, csillagszóróként szétoszthassam másoknak.
Kunitzer Szonja: Köszönöm
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Úrnapja

Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el
valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.
(Böjte Csaba)

Szent László zarándoklat
A Szeged-Csanádi Egyházmegye plébániáiról 40 zarándok
érkezett Nagyváradra 2017. április 21-22-én. Olyan plébáni-

ai civil munkatársak töltötték
együtt ezt a két napot, akik az
egyházat szolgáló munkájuk elismeréseképpen,
plébánosuk

ajánlására (az orosházi egyházközségtől Keller Ilona és Mészáros Géza) kaptak meghívást
a Pasztorális Helynökségtől.

A program az imádságos
lelkület mellett jó lehetőséget teremtett a különböző
plébániákról érkezett résztvevőknek az ismerkedésre,
a tapasztalataik, gondolataik megosztására.
Péntek este Kondé
Lajos, a Szeged-Csanádi
Egyházmegye pasztorális
helynöke a püspöki palota dísztermében oklevéllel
és Szent László emlékérem átadásával köszönte
meg az egyházmegye jelenlévő civil munkatársainak az állhatatos, egyházépítő
munkájukat.
A Nagyváradi Római
Katolikus Egyházmegye
Vallásturisztikai
Iroda
irodavezetőjének, Lakatos Balla Attilának köszönhetően tudományos
érdekességekben gazdag,
lebilincselő idegenvezetés
során ismerkedhettek meg
a zarándokok Nagyvárad
egyházi, kulturális kincseivel és Szent László szellemi
és történelmi hagyatékával.

Magyar Katolikus Rádió Orosházán és környékén - FM sáv 88,6 MHz
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Elhagyott öreganyó

Egymásra figyelés

(Dr. Bertók Éva verse)

Ebben az elvadult világban nagy zűrzavar van.
Mi is vadhajtások, vad fák vagyunk, amíg át nem jár
bennünket Isten áldásos oltása.
Kérjük, hogy szabad akaratunkat - melyet ajándékba kaptunk- ne az érdektelenség, feszültség, fásultság,
hanem az érzékenység; környezetünkre, embertársainkra való figyelés hassa át érdeklődéssel, törődéssel.

Kis ház áll a falu szélén
Kéményén a füst halovány
Benne él egy öreganyó,
Minden napja egy adomány
Teste megrokkant már
Szelleme is olykor zavart
Szeme mindig valakit vár
De nem az jön, akit akart,

„Amint akarjátok, hogy cselekedjenek veletek az
emberek, ti is azt tegyétek velük.” (Mt. 7,12)

Miért késik fiam jönni?
A lányom talán beteg?
Hol lehet a kis unokám?
Öreganyó így kesereg

Ne csak a futó örömök, külsőségek, túlkapások töltsék be kevés szabadidőnket, hanem a belső értékekre
való törekvés.
Mindez csak Isten segítségével lehetséges; ne feledjük a sok jót, melyet ajándékba kaptunk…
Tetteink ítélnek meg bennünket:

Gyenge, fázósan remeg
Hályog homályosítja szemét
Az ajtó megnyílik halkan
Valaki megfogja kezét

„Aki azért tudna jót cselekedni és nem teszi, bűne
az annak.” (Jak. 4,17)
„Ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel…” (1
Ján. 18)
Jóllehet egy kedves tekintet, érintés, érdeklődő kérdés is tud a másiknak örömet okozni.
Nézzünk önmagunkba, csak az őszinte önvizsgálatnak lehet értelme.
Mit mutat a lelki tükrünk?
Megteszünk-e minden tőlünk telhetőt szenvedő,
elhagyott, elárvult, beteg, kínlódó, idős embertársainkért?
Köszönjük, hogy eljött hozzánk az Úr Jézus, akivel
azt üzented nekünk, hogy Téged, a Teremtőt, Atyánknak kell szólítanunk, és mi a Te gyermekeid vagyunk…

Oh itt vagy végre gyermekem
Érdemes hát mégis élni?
De csak a szomszéd kislány kérdezi
Kívánsz e valamit néni
Köszönöm, nem kérek, lefekszem
Az idő későre jár…
Távolban kong az estharang….
Öreganyó másnapra vár…

Így bátran mondhatjuk: Mi Atyánk könyörgünk, formálj bennünket, adj nekünk cselekvő jó szándékot,
amely szándék át tudja járni az egyébként iránytalan
tetteket is.
Így remélhetjük, hogy egyre kevesebb törődés nélküli, elhagyott embertestvér lesz körülöttünk.
Dr. Bertók Éva
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